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 (Jacob ︀ی ﹝﹟ در ﹋︀ر ︗︀﹋﹢ب ︨﹢ل︡﹠﹞ ﹤﹇﹑︻ ︀م﹝︑ ،﹟و ︨﹫︀︨️ را دو︨️ دارم. ︋﹠︀︋︣ا ︧︀︋︡ار ﹨︧︐﹛ و ︑︀ر ﹉ ﹟﹞ 
 ﹤︺︨﹢︑ وزارت   ﹤﹋  ﹩﹞︀﹍﹠﹨ رو،   ﹟ا از  ﹝﹩ ︫﹢د.   ﹤︮﹑︠  ﹩︋﹢﹠︗ ﹋︀﹜﹫﹀︣﹡﹫︀ی  دا﹡︪﹍︀ه  در  ︧︀︋︡اری  و   ︀ر︑ ا︨︐︀د   ،Soll)
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︣︋︐︀﹡﹫︀ (UK DFID) و ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران (IFAC)  ﹝﹩ ︠﹢ا︨︐﹠︡ ا︔︣ ︎﹫︪︣﹁️ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 
از   ﹩﹊ ﹋︣دم.  آ︾︀ز   ﹩︀ر︑ د︡﹎︀ه   ﹉ از  را  ﹋︀رم   ﹟﹞  ،︡﹠﹠﹋  ﹩︋︀ارز را   (PAO) ︣﹁﹥ ای  ︧︀︋︡اری  ︨︀ز﹝︀ن  در  ︠﹢د 
 ︡﹡﹢﹫︎ ﹟︡ی در ا︣د︑ ﹩︐ ﹤﹋ ﹟︀ی ︗︀﹋﹢ب ︨﹢ل ﹋﹥ ﹝﹢رد ︻﹑﹇﹥ ﹝﹟ ا︨️، وا﹋﹠︩ او﹜﹫﹥ ﹝﹟ را ︗﹞︺︊﹠︡ی ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︋﹥ ا﹛﹢﹇ ﹏﹆﹡
و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡:"از ر﹡︧︀﹡︦ ا︐︀﹜﹫︀، ا﹝︍︣ا︑﹢ری ا︨︍︀﹡﹫︀ و ﹁︣ا﹡︧﹥ ﹜﹢ ﹩︀رد﹨﹛ ︑︀ ︗﹞﹢ری ﹨﹙﹠︡، ا﹝︍︣ا︑﹢ری ︣︋︐︀﹡﹫︀ و آ︾︀ز 
︑︀ر ا︀﹐ت ﹝︐ ،︧︡︀︋︡اری ا︔︋︩︣ و ﹢﹍︨︀︎﹩ ︨﹫︀︨﹩ ﹡︪︀﹡︡﹨﹠︡ه ︑﹀︀وت ︋﹫﹟ ︸﹢ر و ︨﹆﹢ط ﹉ ︗︀﹝︺﹥ ︋﹢ده ا︨️. 
︋︀ر﹨︀ و ︋︀ر﹨︀، رو﹥ ﹨︀ی ﹝﹠︀︨︉ ︧︀︋︡اری، ︨︴ ا︻︐﹞︀د ﹐زم ︋︣ای ︀︎﹥ ﹎︢اری دو﹜︐︀ی ︀︎︡ار و ︗﹢ا﹝︹ ︨︣﹝︀﹥ داری ︲︣وری 
را ︋﹥ و︗﹢د آورده ا︨️، و ︧︀︋︡اری ﹡︀﹝︴﹙﹢ب و ﹡︊﹢د ﹢﹍︨︀︎﹩ وا︋︧︐﹥ ︋﹥ آن، ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ﹨︣ج  و ﹝︣ج ﹝︀﹜﹩، ︗︣ا﹛ ا﹇︐︭︀دی، 

﹡︀آرا﹝﹫︀ی ﹝︡﹡﹩ و رو︡اد﹨︀ی ︋︡︑︣ ︫︡ه ا︨️."۱ 
ا﹝︀ اد︻︀ی ارزش ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در  ﹤﹁︧︣ــ︀︋︡اری، ︋︣ای ﹎︢را﹡︡ن آز﹝﹢ن ︨﹫︀︨️ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︫﹢ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩ ﹡﹫︧️. 
︋﹠︀︋︣ا﹟، ︋﹥ ر﹨︊︣ی ﹁︡را︨ــ﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران و ﹉ ﹝︪︀ور ﹝︐︭︬، ﹎︣وه ﹋﹢﹊﹩ از ﹝︀ در ︀ل ︋︣ر︨﹩ دو︋︀ره ا︨️ 
﹋﹥ ﹥ ︫ــ﹢ا﹨︡ی ︋︣ای ﹡︪︀ن دادن را︋︴﹥ ﹝︓︊️ ︋﹫﹟ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای ﹇︡ر︑﹞﹠︡︑︣ و ︑﹢︨︺﹥ ا﹇︐︭︀دی و ا︗︐﹞︀︻﹩ 

و︗﹢د دارد. 

ی ا  ﹤﹁︣ د︡﹎︀ه 
٢٧٢٧  آذر   آذر ١٣٩٨١٣٩٨

︑﹢︨︺﹥ ا﹇︐︭︀د ﹝﹙﹩ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥︑﹢︨︺﹥ ا﹇︐︭︀د ﹝﹙﹩ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥
︑﹢︨︺﹥ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای︑﹢︨︺﹥ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای
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﹋﹙﹫﹥ ︨﹫︀︨ــ︐︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ︗︀ی ︋︒ دارد و ︑︺︡اد ا﹡︡﹋﹩ از ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹋﹞﹊︀ی ︾﹫︋︣︣ا﹡﹩ از ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ︗︀﹡﹩ ︋︣︠﹢ردار 
﹨︧ــ︐﹠︡. ︋︀ ا ﹟︀ل، ︋︣ای ︋︧﹫︀ری از ﹝︀، ا︨︐︡﹐ل ︋︣ای ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری ﹇﹢ی ا︨️. وزارت ︑﹢︨︺﹥ 
 (CBP) ︨︀زی ️ ︉ و﹋︀ر ︋︣ای ︋︣﹡︀﹝﹥ ︸︣﹁﹫ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و ﹁︡را︨ــ﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︪﹩ از ا﹁︐﹥ ﹋︧
︋︣ای ︨ــ︀ز﹝︀ن ︧ــ︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای، ﹉ ﹁︣︲﹫﹥ ﹇︀﹡︹ ﹋﹠﹠︡ه در︋︀ره ︑︽﹫﹫︣ ︑﹫﹥ ﹋︣د﹡︡. ا﹟ ﹁︣︲﹫﹥، ورود︀ (︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ از 
 ︕︀︐﹡ و (ای ﹤﹁︣ ︧ــ︀︋︡اری ان ﹡﹞﹢﹡﹥، ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی را﹨︊︣دی ︨ــ︀ز﹝︀ن﹢﹠︻ ﹤︋) ︀﹫︗و ︑︽﹫﹫︣، ﹨︣ دو)، ︠︣و ﹩﹛︀﹞ ️︣︡﹞
 ︣ ﹫︀﹝︡ آن︋   ︎﹤ ﹢د︋︣ان ا︮﹙﹩) را︋  ﹥ و︨﹫﹙﹥︨  ︀ز﹝︀﹡︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای︋  ️ ︫ــ﹠︀︠︐﹟ ارزش︨  ﹥ ر︨﹞﹫ (︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥،︋ 
 ﹟ا︨️. ︋﹠︀︋︣ا ︣︢︎ در دراز﹝︡ت ا﹝﹊︀ن ︀﹠︑ د﹢︪﹞ ا︨️ ﹋﹥ ︎﹫︀﹝︡ وا﹇︺﹩ و ︲ا﹇︐︭︀دی ﹋︪﹢ر ︎﹫﹢﹡︡ ﹝﹩ د﹨︡. وا ﹤︺︨﹢︑

﹍﹢﹡﹥ آن ﹁︣︲﹫﹥ ︑︽﹫﹫︣ را ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ د﹨﹫﹛؟
آن ﹥ در︀﹁︐﹫﹛ ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ︫ــ﹢ا﹨︡ ︎︪︐﹫︊︀ن ز︀دی در ︨︴ ﹋﹑ن و در ︪︋︀ی ﹝﹛ ا﹇︐︭︀دی و︗﹢د دارد. ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝﹩ دا﹡﹫﹛ ﹋﹥ ﹎︤ار︫ــ︀ی ﹡﹊︧ــ︦ (Nexus) ﹋﹥ ︋﹥ ︠﹢ا︨️ ﹁︡را︨ــ﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اران ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹝︣﹋︤ 
︉ و﹋︀ر ︑ (Cebr)﹫﹥ ︫︡ه ا︨️، ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری ︋︀ ر︫︡ ا﹇︐︭︀دی ﹝﹙﹩ و  ا﹇︐︭︀دی و ︎︥و﹨︪﹩ ﹋︧
︋︊﹢د ︨ــ︴ ز﹡︡﹎﹩ ﹝︣︑︊︳ ا︨️. ا﹟ ﹎︤ارش ︋︣اورد ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︗ ﹤﹁︣︀﹡﹩ ︨︀﹐﹡﹥ ۵٧۵ ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر ا﹝︣﹊︀ ︋﹥ ا﹇︐︭︀د 
 (GDP) ﹩﹚︠︣ا﹡﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︀︠︀﹜︬ دا  ︨︩︧︀︋︡اران در ﹋﹏ ا︫︐︽︀ل، و ا﹁︤ا ﹜  ︨﹟﹫ ︗︀﹡﹩ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹨﹞︊︧︐﹍﹩︋ 

و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹡︐︋ ︕︀︊﹢د︀﹁︐﹥ ︑﹢︨︺﹥ ا﹡︧︀﹡﹩ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡. 
در ︨︴ ﹋︪ــ﹢ر، ا︵﹑︻︀ت ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران از ︵︣﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︻︀️ ︋︣ای ا︻︱︀ 
︀ز﹝︀﹡︀ی ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای و ﹢زه ﹨︀ی  ﹥ و︨ــ﹫﹙﹥︨  ﹢رت ﹎︣﹁︐﹥︋  ﹫︪ــ︣﹁︐︀ی︮  (MCP)، و︲︺﹫️ ﹝﹢︗﹢د و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︎ 
️ ︨︀زی ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای ︀︐︀﹊﹩ را ارا﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹋︀ر  ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝﹠﹀︣د را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡. ︋︣﹡︀﹝﹥ ︸︣﹁﹫
ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه، ︐﹫﹆﹁﹢﹞ ،︀︪﹛︀︀ و در︨︀ی ﹝﹛ آ﹝﹢︠︐﹥ ︫︡ه را ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡. ا﹟ ا︵﹑︻︀ت ﹨﹞︙﹠﹫﹟ آ﹝︀ر دا︠﹙﹩ را از 
︩ آ﹝﹢زان، ﹡︣خ ﹇︊﹢﹜﹩، و درا﹝︡ ︨︀ز﹝︀ن  ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︗︤﹫﹫︀︑﹩ از ﹇︊﹫﹏ ر︫︡ ︑︺︡اد دا﹡

 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ︡﹫︀︑ ای را ﹤﹁︣ ︧︀︋︡اری
︣﹁﹥ در ︣︋︐︀﹡﹫︀ و ا︣﹜﹠︡ از ︵︣﹅ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹝︪﹢ر︑﹩ ﹡︀د﹨︀ی ︧︀︋︡اری (CCAB)، ﹨﹞﹥ ︪︋︀ی ا﹇︐︭︀د را از ﹡︷︣ 
﹎︢را﹡︡ه ا﹡︡. ﹝︪︀وران آ﹡︀، آ﹋︧﹀﹢رد ا﹋︀﹡﹢﹝﹫﹊︦ (OE)، در ﹤﹁︣ ﹤﹋ ️﹁︀︧︀︋︡اری ۵٩ ﹝﹫﹙﹫︀رد ︎﹢﹡︡ در ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︀︠︀﹜︬ 
 ﹤﹁︣ ︀ی︪﹆﹡ ︡ود ۶١٣٠٠٠ ﹡﹀︣ در ع ا︫ــ︐︽︀ل﹢﹝︖﹞ ︀ ــ︀ل ٢٠١٧ ﹝︪ــ︀ر﹋️ دا︫︐﹥ ا︨ــ️، ﹨﹞︣اه︋  ︣︐︀﹡﹫︀در︨  دا︠﹙﹩︋ 
︧ــ︀︋︡اری. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا ﹟︣﹁﹥ در ︡ود ٨/٩ ﹝﹫﹙﹫︀رد ︎﹢﹡︡ درا﹝︡ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︀ ١/۵در︮︡ از ﹋﹏ و︮﹢﹜﹫︀ی اداره درا﹝︡ و 
﹎﹞︣﹋︀ت ا﹡﹍﹙︧︐︀ن (HMRC) در ︨ــ︀ل ٢٠١٧ را ا︖︀د ﹋︣ده ا︨️. ﹝︪︀︋﹥ ا︀︐﹡ ﹟︕ ﹝︓︊️ در ا︣﹜﹠︡ ﹡﹫︤ ﹝︪︀﹨︡ه ︫︡ه 

ا︨️. 
︋︣﹝︊﹠︀ی ︋︪ــ︀ی ا﹇︐︭︀دی، ︫ــ﹢ا﹨︡ ﹇︀﹡︹  ﹋﹠﹠ــ︡ه ای ︎﹫︡ا ﹋︣د ﹤﹋ ﹜︧ــ︀︋︡اری ︋︣ای ︑﹢︨ــ︺﹥ وا︡﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی 
 ﹩︀︨︀﹠︫ ا﹨︡ی را﹢︫ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .️︣ک ا﹇︐︭︀د ︋︧ــ﹫︀ری از ﹋︪﹢ر﹨︀، ︲︣وری ا︨ــ﹞ و﹝︐﹢︨ــ︳ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹫︣وی ﹉﹢﹋
︣ای ﹝︣︡️ ﹝︀﹜﹩ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹇︡ر︑﹞﹠︡︑︣  ︡﹝︀ت ﹝︀﹜﹩ دارد و︋  ﹋︣د﹛ ﹋﹥ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ︧ــ︀︋︡اری ﹡﹆︩ ا︨︀︨﹩ در ر︫ــ︡︠ 

︋﹠﹫︀دی ا︨️.  
﹢ا﹨︀ن آن  ️ و﹝︺﹙﹢﹜﹩ ﹋ــ﹥ ﹨﹞﹥ ﹝︀︠  ﹚︻ ︡﹡﹢﹫ ︣ای ا︖︀د ﹡﹢ع︎  ︥و﹨ــ︩︋  ﹫︪ــ﹫﹠﹥ ﹨︀ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥︎  ︋︀ ا ﹟︀ل، ︑﹞︀م︎ 
﹫﹟  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری  ︩ ︋︣ا﹡﹍﹫︤ ا︨️. از ا﹟ رو، در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ا ︀﹨ ﹤︐﹁︀ ﹟︀﹋﹩ از ار︑︊︀ط︋  ﹛︀ ،︫︡︀︊﹡ ﹟﹊﹝﹞︣﹫︾ ︣﹎ا ،﹜﹫︐︧﹨

️ و﹝︺﹙﹢ل ︑﹀︧﹫︣ ﹋︣د.  و ︑﹢︨︺﹥ ا﹇︐︭︀دی ا︨️، ﹡﹞﹩ ︑﹢ان آن را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ را︋︴﹥ ︻﹙
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︀︫︡ ︗﹢اب ﹋︀﹝﹙﹩ و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫︡. 
 ﹩︭ ﹥ ︻﹠﹢ان︫  ︣ف ﹋﹠﹫﹛. ︋  ︣ ︑﹢︨︺﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩︮  ︣ای آ︔︀ر  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری︋  ﹫︪︐︣ی︋  ︀︡ ا﹡︣ژی︋  ﹉ ا︡ه ا﹟ ا︨️ ﹋﹥︋ 
 ﹩︀︗ ﹤︋︀︗ ︀یا︨ــ︐﹀︀ده از ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹝︧﹊﹟ دو﹜︐﹩ ︋︤رگ ︫ــ︡ه ا︨️، ︋︣ ا︨︀س ︑︖︣︋﹥ د︨️ اول، ︋︀ ﹝︤ا ︀︋ ︀﹫﹡︀︐︣︋ در ﹤﹋
️ ︨︀زی  ︣وژه ﹨︀ی ︸︣﹁﹫ ︵︊﹆︀ت ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹋﹥ ︣﹁﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ارا﹥ ﹋﹠︡، آ︫ــ﹠︀ ﹨︧ــ︐﹛. ﹝﹞︐︣ از ا﹟، ﹋︧︀﹡﹩ از ﹝︀ ﹋﹥ در︎ 
︨ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران ﹝︪ــ︽﹢ل ︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︧︐﹫﹛، ﹋﹥ ︋︀ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری وزارت 
︑﹢︨︺﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︣︋︐︀﹡﹫︀ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د، آ︔︀ر ا︗︐﹞︀︻﹩ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای در ﹋︪﹢ر﹨︀ی در ︀ل 

  .﹜را، ﹝︪︀﹨︡ه ﹋︣ده ا ﹤﹁︣ ﹟︋︣ای ورود ز﹡︀ن ︋﹥ ا ﹩︀︐︮︣﹁ ص در ︋︀ز﹋︣دن﹢︭︠ ﹤︋ ،﹤︺︨﹢︑
﹠︀︋︣ا︐︀﹊ ،﹟︀ی  ﹫︀︨ــ︐﹞︡اران آن را دو︨ــ️ دار﹡︡.︋   ︨﹤︣﹎دراز دارد، ا ︦  ︋﹩︐︀﹊ ﹩﹞﹢﹝︻ ︀ی︐︀︨ــ﹫  ︨﹏﹫﹚︑
︫ــ︣﹨ ︀﹞ ﹩︭﹥ ︋︀︫︡، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹁︣︮︐﹩ ︋︣ای ︑﹢﹇ ﹏﹫﹚︐︣ داده ﹨︀ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ︡. ا﹟ ا﹝︣ ︋﹥ ︑﹑ش ﹨﹞﹥ 
ا︻︱︀ی ︫ــ︊﹊﹥ ︗︀﹡﹩ ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اران ﹡﹫︀ز دارد. ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥، ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای 
︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹋﹠﹠︡. در ﹢زه  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از رو﹊︣د ارز︀︋﹩ آ︔︀ر ا﹇︐︭︀دی ﹝﹢رد ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹞﹫︐﹥ ﹝︪ــ﹢ر︑﹩ ﹡︀د﹨︀ی ︧︀︋︡اری︎ 
︑﹢︨︺﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩، ﹊﹩ از رو﹊︣د﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥، ︑﹙﹫﹏ ︋︀زده ا︗︐﹞︀︻﹩ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︋︤اری 
︀ز﹝︀﹡︀ی ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای در ﹢زه ﹨︀ی  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︀ی︨  ﹢︋﹩ از︨  ︧﹫︀ر︠  ﹫︀﹝︡﹨︀︨ــ️. ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی︋   ︎﹩︋︀︋︣ای ارز

﹎︤ار︫﹍︣ی آ﹡︀ و︗﹢د دارد. 
﹉ ﹡﹞﹢﹡﹥ ︻︀﹜﹩ در︋︀ره ︨ــ︀︠︐﹟ ︣﹁﹥، و در ﹨﹞︀ن ︀ل ﹁︣ا﹨﹛ ︨︀︠︐﹟ ا﹝﹊︀ن در د︨︐︣س ︋﹢دن ︋︣ای ﹨﹞﹍︀ن، ︋︣﹡︀﹝﹥ 
︑︀︑﹫﹢﹋︀ (Thuthuka) ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︡اران ︠︊︣ه ا﹁︣﹆︀ی ︗﹠﹢︋﹩ (SAICA) ا︨️. ﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︡اران 
︠︊︣ه ا﹁︣﹆︀ی ︗﹠﹢︋﹩ رو︫ــ﹩ را ︑﹢︨ــ︺﹥ داده ︑︀ ︣︗ ﹉︀ن ﹝︡اوم از ﹝︐︭︭︀ن ︑︭﹫﹏ ﹋︣ده و  ﹤︐︧︀︫︧︀︋︡اری ﹋﹥ 
﹡﹞︀﹠︡ه ︗﹞︺﹫️ ا﹁︣﹆︀ی ︗﹠﹢︋﹩ ﹨︧︐﹠︡ از ︵︣﹅ ا﹇︡ام در ︨︴ ﹝﹆︀︵︹ ا︋︐︡ا﹩، د︋﹫︨︣︐︀ن و آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ ﹁︣ا﹨﹛ ︨︀زد. 
﹝﹟ ﹝︴﹞﹟ ﹨︧ــ︐﹛ ﹋﹥ ︀︨︣ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری ︐︀﹊︀ی ﹝︪ــ︀︋﹥ و ︋︤ر﹎﹩ در︋︀ره ︑﹢︨︺﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋︣ای 

︋︀ز﹎﹢﹋︣دن دار﹡︡. 
︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ︣ای︨  ﹥ ︀﹝️ از ا﹨︡ا﹋﹠﹠︡﹎︀ن︋  ︣﹋︀ی آن︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران، داو︵﹙︊︀ن و︫  ︫﹊﹩ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ﹁︡را︨﹫﹢ن︋ 
 ︀﹫﹡︀︐︣︋ ﹤﹋ ﹜﹠﹋ ﹩﹞ ︀ر︐﹁ا ﹩︀﹫﹡︀︐︣︋ ︧︀︋︡ار ﹉ ای ادا﹝﹥ ︠﹢ا﹨﹠︡ داد. ﹝﹟ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹤﹁︣ ︧︀︋︡اری در ︑﹢︨︺﹥ ︨︀ز﹝︀ن
 ﹟ای ︫︡ن را آ︾︀ز ﹋︣د. ا ﹤﹁︣ ️﹝  ︨﹤  ︋️﹋︣ ،﹩︐︺﹠ ︪︐﹫︊︀﹡﹩ از او﹜﹫﹟ ا﹡﹆﹑ب︮  ︣ای︎  ︋︀ ا︖︀د ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری︋ 
︠﹢︀︫﹠︡ ا︨️ ﹋﹥ وزارت ︑﹢︨ــ︺﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن ︋﹥ ر︫︡ ︗ ﹩﹡︀︣﹁﹥ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡، در ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋︣ای ︀ر﹝﹫﹟ 

 .﹜﹢︫ ﹩﹞ ا﹡﹆﹑ب ︮﹠︺︐﹩ آ﹝︀ده

:️︫﹢﹡︀︎
1- Jacob Soll, The Reckoning- Financial Accountability and the Rise and Fall of Nations

:︹︊﹠﹞
Developing National Economies By Developing PAOs, ifac.org, 2019
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